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MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 25. APRÍL 1987

Gunbrití Lawr un

Kjarvalsstaðir:

„Reyni að mála ilminn af blómunum"
- segir Gunbritt Lawrun, listmálari
SÆNSK listakona, Gunbr itt Láwrun, opnar sýningu á málver kum
sínum á Kjar valsstöðum í dag,
laugardaginn 25. apr íl. Þetta er í
fyrsta skipti sem Gunbritt Lawrun
sýnir verk sfn hér á landi og jafnframt í fyr sta skipti sem hún
sœkir ísland heim.
„Sjálf er ég frá Iftilli eyju, eyjunni
Galtö, sem er við vesturströnd
Svíþjóðar. Ég hrífst sérstaklega af
mótsögnunum í náttúrunni sem eru
sérstaklega sterkar á eyjum eins og
íslandi. Náttúran setur mark sitt á
skapgerð fólks. Eyb úar eru miklu
háðarí og mótaðri af náttúrunni, en
þeir sem byggja meginlandið þar sem
óblíð náttúra setur manni litlar
skorður. Ég held að eybúar séu auðmjúkari vegna tengsla sinna við
náttúruna en þeir sem Iftið verða
varir við strauma náttúrunnar,"
sagði Gunb ritt Lawrun í samtali við
blaðamann Morgunb laðsins. Hún er
búsett f Gautab org og hefur haldið
fjölda einkasýninga þar og annars
staðar, listskreytt opinb erar b yggingar og hlotið fjölda viðurkenninga.
„Ég reyni að láta eyáhrifin, breytileikann, koma fram f verkunum
mínum. Ég mála á ýmiss konar efni,
mikið á b rúnan pappfr og b ylgjupappfr. Bylgjupappfrinn er f miklu
uppáhaldi hjá mér, hann er eins og
lífið með sfnar öldur og dali. Óhjákvæmilegur gangur lífsins og náttúrunnar er að á eftir hœð kemur lægð,

FIAT UNO sten dur óumdeilan lega framar
öðrum bílum í sama stæröarflokki - san n ur brautryöjandi sem sýnir að nútíma hön n un eru lítil takmörk sett.
Hann er lítill að utan, en stór að innan og býður
upp á rými og þægindi sem n útímafólk kan n að
meta.
Þegar tekið er tillit til útlits, aksturseiginleika,
þæginda, hagkvæmn i, öryggis, n otagildis og síðast
en ekki síst hversu mikið fæst fyrir pen in gan a,
kemur í Ijós að FIAT UNO er einfaldlega ein stakur.

FIATUN045 :283.000 kr.
FIATUN045S : 312.000 kr.

FIAT UNO 60S : 339.000 kr.
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EHt ver kanna
það er eilíf hringrás," sagði Gunbritt. Það vekur athygli að myndir
hennar, sem eru b æði smáar og
ffngerðar, eru flestar óinnrammaðar
og aðspurð 8agði hún að sér fyndist
að ef hún innrammaði myndirnar
fyndist sér að hún setti á þær ákveðin höft, gæfi þeim stimpil, en það
vildi hún alls ekki gera. „Það er hluti
af lffsskoðun minni. Ég mála ekki
blóm þannig að þú vitir að núna sértu
að horfa á túnfífil eða sóley. Ég reyni
að mála ilrn b lómanna og hreyfa
þannig við fmyndunarafli fólks, fá
það til að hreyfast með árstfðunum.
Án drauma og fmyndunarafls er lífið
líflaust," sagði Gunb ritt Lawrun að
lokum.
Sýningin stendur til 10. maf.

FIATUNOTURBO: 523.000 kr,
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MEÐEINU
SÍMTALI

er hægt a ð breyta innheimtuaðferðinni
Eftirþað verða
áskriftargjöldin skuldfaérð a viðkomandi
greiðslukortareikning
manaoanega.
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